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AIS

Patienten alltid först

Alla tar ansvar för förändringsarbetet



Våra värderingar

Våra värderingar

Strategier

Vår 
vision

Mål

Nuläge

Vårt uppdrag

AIS uppdrag
AIS skapar goda förutsättningar för vård, forskning och utbildning genom
stöd, kompetens och service så att sjukhuset kan uppnå sina mål

Vår vision
Patienten alltid först

Vi ger vård av 
utmärkt kvalitet 
och säkerhet

Vi är tillgängliga, effektiva 
och ger våra patienter ett 
personligt bemötande

Vi är en förebild inom 
forskning, utveckling 
och utbildning

Långsiktiga mål 2015 
Tillförlitlig service
• Kvalitetscertifierade
• Arbetsmiljöcertifierade

Rätt tjänst i rätt tid
• AIS kundenkät avseende genomförande (alla tjänster) högre än 80%
   och ingen enskild tjänst under 75%

Klara för nya Karolinska
• Våra medarbetare vet sin roll inför 2016
• Vi känner till vårt uppdrag
• En beställarorganisation är etablerad

Ansvar
Vi tar ansvar för våra patienter, 
uppgifter och varandra. Vi säger 
ifrån om vi anser att något är fel.

Våra 
värderingar

Medmänsklighet
Vi möter våra patienter och varandra med 
omtanke och respekt. Vi utgår från varje 
patients unika behov.

Helhetssyn
Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge 
bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras 
insats och ber om hjälp när det behövs.

Fortsätta kulturförändringen
• Skapa en högsäkerhetskultur
• Utveckla ledarskapet och medarbetarskapet utifrån våra värderingar
• Hållbart och hälsofrämjande synsätt genomsyrar vårt arbete

Bredda och fördjupa flödesarbetet
• Införa standardiserade arbetssätt och nya samarbetsformer
• Alla chefer och medarbetare arbetar aktivt med ständiga förbättringar
• Synliggöra kvalitet och resultat med fokus på patientnytta

• Vidareutveckla lednings- och stödsystemen

Klara för nya Karolinska och Framtidens hälso- och sjukvård
• Utveckla och delta i nätverk strukturförändring med stor delaktighet 
• Strukturförändra med stor delaktighet 
• Rätt kompetens i rätt tid på rätt plats

Långsiktiga strategier



Perspektiv Samhälle/Kund Medarbetare Process/Utveckling Ekonomi

Vårt nuläge • Högt kundnöjdindex
• Vi är miljöcertifierade och har fått Ut-

märkelsen Svensk Kvalitet
• Vi lyckas inte få sjukhuset att följa regel-

verken i tillräcklig omfattning inom våra 
ansvarsområden

• Svårt att genomföra nya uppdrag på 
grund av bristande finansiering 

• Vi har en stark förbättringskultur och ett stort 
engagemang

• Högt medarbetarindex
• Vi sätter inte alltid kunder och patienter först
• Sårbarhet i singulära befattningar

• Vi har god kunskap om sjukhuset ge-
nom vår närvaro i verksamheten

• Vi kan driva utveckling som sänker 
kostnader för Karolinska

• Vi har brister i samordningen inom AIS 
och mellan staberna (stuprör) 

• Vi har kommit långt i flödesarbetet 
men det genomsyrar ännu inte hela 
AIS.

• Stor utväxling per krona
• Stabil ekonomi
• Kunderna vill köpa mer men internhan-

delsregler begränsar
• Osäkra IT- kostnader

• 30 förbättringstavlor som används 
systematiskt i arbetet med ständiga 
förbättringar

• Samtliga chefer utbildade inom ledningssystem 
avseende kvalitet och arbetsmiljö 

• AIS uppdrag inom nya Karolinska ska 
vara definierat

Aktiviteter • Samarbeta med övriga staber för att 
öka sjukhusets vilja/förmåga att följa 
gällande regler 

• Synliggöra på Inuti hur tjänster inom AIS 
kan stödja verksamheterna 

• Genomföra utbildning av samtliga chefer inom 
AIS avseende ledningssystem inom kvalitet och 
arbetsmiljö 

• Genomföra risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 
gällande singulära befattningar 

• Identifiera lämpliga chefskandidater 

• Kartlägga våra uppdrag relaterat till 
nya Karolinska 

• Följa handlingsplan för att införa cer-
tifierade ledningssystem inom kvalitet 
och arbetsmiljö 

•  Införa förbättringsarbete inom AIS 
alla verksamhetsområden 

• Säkerställa att vi använder AIS resurser på 
bästa sätt och omfördelar om nödvändigt 

• Tydliggöra hur tjänsterna inom AIS kan 
sänka kostnader för Karolinska.

 

Divisionsövergripande

Att alla arbetar med ständiga förbättringar
•	 Utgå	ifrån	patientnyttan
•	 Rätt	från	mig	till	dig
•	 Följa	överenskomna	arbetssätt	och	metoder

Att alla tar ansvar för ökad patientsäkerhet
•	 Följa	våra	säkerhetsrutiner
•	 Se	och	påtala	risker	och	avvikelser

Att alla tar ansvar för våra resurser
•	 Ta	tillvara	allas	kompetens
•	 Underlätta	för	andra
•	 Ta	ekonomiskt	ansvar	i	alla	situationer

”Mina
utmaningar”

Våra 
viktigaste 
mål 2013



* Våra viktigaste mål 2013

Mätetal Målvärde 2012 Okt/nov 2012 Nuläge juni 2012 Målvärde 2013

Samhälle/Kund

Andel uppfyllda mål Miljö- och hållbarhetsprogrammet AIS - 10% 25%? 90%

Nöjd kund index - genomförande 76 73 76 80

Nöjd kund index - genomförande (lägsta värde/tjänst) 65 48 66 75
Medarbetare

Medarbetare

Medarbetarindex 74 72 74 76

Ledarskapsindex 74 67 72 76

Andel medarbetare som har egna utmaningar 100% 90% 100% 100%

Sjukfrånvaro 3,0% 3,6% 3,2% 3,0%
Process/Utveckling

Antal förbättringstavlor 28 26 30 30

Utbildade chefer inom ledningssystem avseende kvalitet och ar-
betsmiljö. Omfattning minst 1 dag

- - 100% -

Ekonomi

Helårsresultat jämfört med budget 0 ≤ Utfall ≤  5 MSEK 7,5 0 0

Kostnadsutvecklingstakt - - 3% 3%

Några mätetal och målvärden från avdelningarna

Genomförd brandutbildning 20% 9,1% 20% 25%

Genomförd egenkontroll brand - 55% 70% 80%

Patienternas nöjdhet med maten i Solna *) - 72% 75% 80%

Patienternas nöjdhet med maten i Huddinge *) - 67% 75% 80%

Antal avdelningar som infört JIT 125 110 125 175

Avveckling av arkiv i Solna (hyllmeter) 375 171 400 5000

Andel uppfyllda mål Miljö- och hållbarhetsprogrammet Karolinska - 10% 25% 90%

Grundläggande miljökrav (certifieringskrav) 100% 94% 100% 100%

*) Svaret på "Jag upplever måltidens helhet som positiv".
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